
CORRIDA NOTURNA - DIA DO DESAFIO/2022 
 
 
Data: 25/05/2022, às 22h00 
Distância: 7 Km 
Local: Santos - SP 
Telefone: (13) 3278-9805 OU 9828 (Prof. Cido) 
Site: http://www.sescsp.org.br/ 
E-mail: esportes@santos.sescsp.org.br 
 
Modalidade: Corrida Pedestre 
 
Categorias: Masculino e Feminino (Para a premiação será considerado o menor tempo dos 
participantes) 
 
Premiação: Troféus para os 10 melhores tempos de cada categoria e Medalhas de Participação 
para todos 
 
Inscrições: De 03 até 08/05/2022 ou até atingir o limite de 1.200 inscritos – Grátis 
 
Numerais (Não haverá kit):  
Retirada no Sesc Santos (Setor de Esportes: de 13h do dia 10 a 15/05).  
De terça a sexta, das 13h às 21h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30 
Rua Conselheiro Ribas, 136 - Aparecida, Santos - SP, 11040-900 
 
 
Caso contabilizemos inscrições não efetivadas, elas serão reabertas às 13h do dia 17/05 até às 
21h do dia 19/05 ou término das vagas, devendo novamente efetivar a inscrição com a retirada 
dos numerais entre os dias 20/05 e 22/05, impreterivelmente. 
 
– Local da Corrida (Concentração) 
Praça em frente ao Sesc Santos 
Rua Conselheiro Ribas, 136 – Aparecida – Santos/SP – CEP: 11040-900. 
 
 
– Idade Mínima 
Menores de idade, a partir de 16 anos, apenas com autorização dos pais. 
 
– Menores de idade 
Menores de 18 anos devem informar abaixo os dados do responsável Nome / RG 
 
Declaro que estou em boas condições físicas e clínicas, conforme comprova o exame 
médico entregue no ato da inscrição, e desejo participar da prova pedestre noturna do 
Dia do Desafio, em 25/05/2022, a partir das 22h00.  
Autorizo o Sesc a utilizar meu nome, imagem e som de voz em registros jornalísticos, gravações, 
fotografias e filmagens, para transmissão e divulgação posterior sem qualquer finalidade lucrativa 
e com objetivo exclusivo de divulgação institucional. Conheço e estou de pleno acordo com o 
regulamento, acatando qualquer decisão da comissão organizadora, me comprometendo a não 
impetrar quaisquer recursos jurídicos. 


